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Vás pozýva na seminár 
 

  

 

 

Cieľová skupina: starostovia, odborní zamestnanci miest a obcí, riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl 

a školských zariadení 

Podujatie sa uskutoční v učebni hotela Lineas kde je pripojenie na wifi. Doneste si vlastný PC s nainštalovanými súbormi, 

ktoré je potrebné mať na prácu s elektronickými schránkami, čítačku a eID kartu (občiansky preukaz s čipom). 

Kurz je pre max. 30 účastníkov. 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Dátum konania:    25.6. 2019 / utorok  

                                – preložené z 20.6.2019 

Miesto konania:    Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14 

Lektorka:   Ing. Erika Kusyová 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

     ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  

     pre členov RVC PO:        38,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:   53,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

     VS:  2006 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

 

 Práca v elektronickej schránke  
o Vstup do el. schránky, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť  
o Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie  
o Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a 

rozhodnutí)  
o Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú 

elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)  
o Členenie el. schránky  
o Dosah na registratúru  

 Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie  
o Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie  

 Rovnopis 
 Zaručená konverzia  

Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí, praktický postup na PC

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady. 
 

Uzávierka prihlášok: 24. júna 2019 
 

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk, alebo mailom. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom 
vopred na účet RVC Prešov. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 
z účtuo úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákonač. 18/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je 
možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
 
 

Citát:         
„Počítač je najpozoruhodnejší stroj, s akým sme sa kedy stretli. Je to ekvivalent bicyklu pre naše mysle.“ 

                                                                                  Steve Jobs 
 

 

So srdečným pozvaním,  
 

                        Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA V PRAXI  
*praktický kurz na PC pre obce a školy* 

* novinky a povinnosti* 

 

http://www.rvcvychod.sk/
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ktorý sa uskutoční dňa 25.6.2019 v Prešove, hotel Lineas, Budovateľská 14 

 
zašlite do 24.6.2019 na adresu: 

RVC Prešov 
Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 

alebo mailom na rvcpo@rvcvychod.sk 
 

Ak ste sa prihlásili cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk,  
tak už nemusíte zasielať tlačenú prihlášku mailom, resp. poštou. 

 

Obec / mesto /škola / iná organizácia: 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        
 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                  uhradili z nášho účtu:  

čiastku                                          pre (koľkých)                                 účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254 

VS: 2006  KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 

 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

1.  

2.  

3.  

 

  

€  

  

Záväzná prihláška na seminár 
 

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA v praxi  
*praktický kurz na PC pre obce a školy*  

 

*novinky a povinnosti * 

 

mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/

